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Všeobecný popis systému
Základným hardwarovým prvkom systému je dochádzkový terminál VGT ED, 
prostredníctvom ktorého sa zamestnanci registrujú pri príchode a odchode do 
zamestnania, resp. zadávajú dôvody prerušenia pracovnej doby alebo 
neprítomnosti na pracovisku.

Terminál resp. sieť terminálov prepojených vzájomne cez rozhranie RS485 
alebo ethernet je zvyčajne inštalovaná na vstupno-výstupných bodoch  budovy.

Sieť terminálov sa prepája s dochádzkovým serverom, kde je nainštalovaná 
SQL databáza Firebird a komunikačný program.

Spracovanie dochádzky sa vykonáva prostredníctvom klientských staníc 
s inštalovaným dochádzkovým programom, ktorými je možné prezerať, 
upravovať a vyhodnocovať dochádzku jednotlivých pracovníkov ako aj celých 
oddelení definovaných v organizačnej štruktúre spoločnosti.

Ak je v spoločnosti inštalovaný intranet, je možné vykonávať výpisy 
o dochádzke aj prostredníctvom tejto siete.
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Dochádzkový terminál VGT ED



Dochádzkový terminál VGT ED

jednoduchý princíp obsluhy – vybrať 
dôvod (ak treba), vybrať 
príchod/odchod, potvrdiť kartou

zadávanie celodenných a poldenných 
dôvodov cez kalendár

stručné info o dochádzke



... a jeho základné vlastnosti
Grafický LCD displej s dotykovou klávesnicou s modrým podsvietením
Veľkoplošné tlačidlá vykreslené na displeji
Nakonfigurovanie tlačidiel podľa požiadaviek
Zadávanie celodenných a poldenných dôvodov neprítomnosti cez kalendár 
na aktuálny a nasledujúci mesiac
Stručná informácia o súčasnom stave dochádzky, napr. koľko má 
nadpracované alebo koľko má ešte odpracovať.
Integrovaná čítačka bezdotykových médií, možnosť pripojenia ďalšej 
externej čítačky a čítačky odtlačkov prstov
Snímanie otvorenia dverí a prídavného tlačidla na odomknutie dverí (napr. 
pre recepčnú)
Ovládanie dverného zámku s napájaním 12 VDC
Možnosť sieťovania terminálov a napojenia na PC
Pamäť na 1000 kariet a 8000 správ o prechode osôb
Napájanie 24-48 VDC / 0,25 A
Pripojenie terminálov pomocou Ethernetu, RS232/485 alebo USB



Možnosti vyhotovenia 
bezdotykových nosičov



Základné vlastnosti
softwéru PS200X ED

Automatické spracovanie dochádzky zamestnancov zadelených do pracovných 
skupín a organizačnej štruktúry spoločnosti
Dochádzka sa spracováva zo správ generovaných terminálmi alebo ručne 
pridanými cez aplikačný software alebo intranet
Široké možnosti nastavenia pravidiel pre počítanie dochádzky
Široké možnosti úprav dochádzky jednotlivých pracovníkov aj pracovných skupín 
prostredníctvom aplikačného softwéru PS200X ED na klientských PC
Zobrazenie aktuálneho stavu zamestnancov na pracovisku (aj z minulosti)
Jednoduché ovládanie s pružne nastaviteľnými právomocami obsluhy
Automatické aktualizácie aplikačného softwéru na klientských staniciach
Jazykové verzie v slovenčine, češtine, angličtine a maďarčine
Pružne nastaviteľný export do mzdového systému pomocou exportného súboru
O zmenách v dochádzke sa eviduje informácia, kto a kedy ju urobil



Možnosti nastavenia dochádzky

4 druhy pracovných dôb (neskôr podrobne rozpísané)
algoritmus na vyhľadávanie začiatku a konca pracovnej doby
zaokrúhľovanie položiek, nadčasov na 5 – 60 minúty
zaokrúhľovanie dovoleniek na pol dňa
zaokrúhľovanie prvých príchodov a posledných odchodov na určitý čas (napr. príchod 
medzi 5:00 – 5:59 zaokrúhli na 6:00)
nastavenie povinnej prestávky
možnosť automatickej úpravy povinnej prestávky, ak nebola zaznamenaná
nastavenie nočného času
automatické rozdeľovanie PN na platenú zamestnávateľom a platenú Soc. poisťovňou
nadrábanie – automatické rozloženie nadrobeného času do dní, kde chýbajú minúty
možnosť automatického uznávania nadčasov
jednoduchý prenos nepreplateného nadčasu do nasledujúceho mesiaca
vybraným položkám sa dá nastaviť obmedzený počet hodín v roku (napr. dovolenka, 
k lekárovi, ...)



Vstup do systému

Meno obsluhy
Heslo
Po každom nesprávnom zadaní sa 
zablokuje na pár sekúnd
Špeciálne prihlasovacie meno „Master“ 
na prácu s právomocami



Manažér hesiel a právomocí    
pre prácu s dochádzkou

Vstup do Manažéra cez servisné meno 
a heslo
Nastavenie mien a hesiel pracovníkov 
oprávnených pre vstup do 
dochádzkového programu
Právomoci na prezeranie a 
upravovanie dochádzky je možné 
nastaviť pre každého zamestnanca 
osobitne
Manažér tiež umožňuje nastaviť 
právomoci:

� Pre prezeranie alebo zmenu 
dochádzky skupín a podskupín 
pracovníkov

� Pre vykonávanie uzávierky a 
robenie zmien po uzávierke

� Pre úpravu parametrov 
pracovných skupín, zmenu 
organizačnej štruktúry spoločnosti 
a zadeľovanie pracovníkov do 
skupín



Pracovná plocha ED

Pridávanie správ o 
dochádzke
Pridávanie udalostí 
zamestnancovi
Prezeranie dochádzky
Úprava dochádzky
Hromadné spracovanie 
dochádzky po skupinách 
alebo celej firme
Kontrola, uzávierka, export a 
tlač dochádzky
Zobrazenie aktuálneho stavu 
zamestnancov na pracovisku
Manažment  
zamestnaneckých skupín a 
organizačnej štruktúry 
spoločnosti



Prezeranie a úprava dochádzky
- okno s dochádzkou vybraného zamestnanca v zadanom období

Stĺpce predstavujú dôvody 
neprítomnosti zamestnanca na 
pracovisku, upozornenia, prvý 
príchod a posledný odchod
Riadky predstavujú jednotlivé dni v 
zadanom období a súhrny po 
týždňoch a po mesiaci
Okno správ zobrazuje správy z 
dňa, na ktorom práve stojí kurzor
Tlač tabuľky
Základný výpis parametrov 
pracovnej skupiny, podľa ktorých 
sa dochádzka počíta
Prechod na ďalší alebo predošlý 
mesiac



Úprava dochádzky
- okno s dochádzkou vybraného zamestnanca v zadanom období

Sada nástrojov na úpravu 
dochádzky a prácu so 
správami na kartách v 
spodnej časti obrazovky
Často používané nástroje sú 
prístupné kliknutím pravým 
tlačítkom myši na  bunku     
v poli
Funkcia „Vrátenie zmeny“ 
pred uložením zmien
Rýchly prechod na 
zobrazenie 
predchádzajúceho a 
nasledujúceho mesiaca
Tlačítko na uznávanie 
možných nadčasov a 
vytváranie náhradného 
voľna



Úprava dochádzky
- Nástroje na úpravu dochádzky

Zmena absolútnej hodnoty
� Jednej bunky na aktuálnej pozícii kurzora
� Označených buniek

Pripočítanie alebo odpočítanie hodnoty
� K hodnote bunky na aktuálnej pozícii kurzora
� K hodnotám označených buniek

Uznávanie možných nadčasov
Vytváranie náhradného voľna
Doplnenie obedovej prestávky
Doplnenie nového odchodu alebo príchodu
Oprava existujúcej správy
Vymazanie správy
Prechod do manažéra zamestnaneckých 
skupín



Hromadné spracovanie údajov
- okno pre sumárne údaje o skupine zamestnancoch

Menný zoznam pracovníkov, 
zaradených v spracovávanej 
skupine
Zobrazenie dochádzky 
pracovníkov po položkách
Sumárne zobrazenie  
pracovníkov po položkách
Priamy vstup do okna na 
úpravu dochádzky, hromadné 
vytváranie uzávierok, 
exportovanie dochádzky, tlač 
výkazov
Hromadné zadávanie 
dôvodov neprítomnosti 
(školenia, dovolenky, …) do 
dochádzky označených 
pracovníkov
Okamžité zobrazenie 
výsledku kontroly dochádzky 
pracovníka



Tlač výkazov
- príklady



Tlač dochádzkovej tabuľky

Tlač týždenných alebo 
mesačných súhrnov
Niekoľko typov 
výkazov individuálnych 
aj skupinových
Voliteľné stĺpce vo 
výpise
Voliteľné písmo
Pridanie miesta na 
podpisy



Uzávierka údajov
- okno pre uzávierku dochádzky zamestnanca

Zobrazenie dochádzky 
zamestnanca v rámci 
mesiaca
Možnosti úprav  položiek 
dochádzky sú obdobné 
ako v okne Úprava 
dochádzky
Tlačidlo pre kontrolu 
dochádzky
Uzávierku je vhodné 
vykonať až po 
odstránení všetkých 
konfliktov
Dá sa urobiť hromadne



Aktuálny stav zamestnancov
(stav zamestnancov na pracovisku)

Prehľadne zobrazený stav 
pracovníkov na 
pracovisku podľa skupín 
alebo celej firmy
Posledný odchod a 
príchod každého 
pracovníka s udaním 
dôvodu
Zobrazenie naposledy 
zaznamenanej správy
Nastaviteľná automatická 
aktualizácia údajov
Filtrovanie podľa stavu
Zobrazenie počtu 
zamestn. na pracovisku
Tlač a export do CSV 
súboru (vhodné pre Excel 
a pod.)



Manažér zamestnaneckých skupín

Zoznam všetkých 
zamestnaneckých skupín
Zobrazenie aktuálnych aj v 
minulosti platných skupín
Zmena parametrov a 
definovanie nových 
zamestnaneckých skupín
Rôzne parametre jednej 
skupiny podľa dátumu 
platnosti
Parametre skupiny:

� 4 hlavné druhy pracovnej 
doby (rôzne nastaviteľné)

� Zaokrúhľovanie
� Povolenia
� Prestávky



Druhy pracovných dôb
Rovnomerná voľná pracovná doba

Voľná pracovná doba s minimom nutných nastavení
Systém si sám zisťuje začiatok a koniec pracovnej doby
Udáva sa len denná pracovná doba a pracovné dni v týždni
Výpočet pracovných dní aj metódou „X dní pracuje a Y dní má voľno“
Najpoužívanejšia a najjednoduchšia pracovná doba



Druhy pracovných dôb
Nerovnomerná voľná pracovná doba

Nerovnomerná voľná pracovná doba s 
minimom nutných nastavení
Systém si sám zisťuje začiatok a koniec 
pracovnej doby
Udáva sa len denná pracovná doba a 
počet pracovných dní v danom mesiaci
Vhodná pre viaczmenné prevádzky 
pracujúce 7-dní v týždni



Druhy pracovných dôb
Týždenná pracovná doba s rozvrhom

Týždenná pracovná doba s 
rozvrhom
Udáva sa kompletný rozvrh 
začiatkov a koncov pracovnej 
doby počas celého týždňa
Upozorňuje na príchody a 
odchody mimo dovolenej 
pracovnej doby



Druhy pracovných dôb
Pracovná doba s pracovným kalendárom

Pracovné dni určuje pracovný 
kalendár
Pre každý pracovný deň je 
možné zadať inú dĺžku 
pracovnej doby
Najuniverzálnejší typ pracovnej 
doby, ale najnáročnejší na 
údržbu



Rozhranie pre zaraďovanie 
zamestnancov do skupín
- zobrazenie informácií o zamestnancovi z hľadiska dochádzky

Zoznam osôb je možné 
sortovať podľa:

� Mena
� Osobného čísla
� Zamestnaneckej skupiny
� Organizačnej skupiny

O každom zamestnancovi je 
možné zobraziť:

� Zaradenie do  
zamestnaneckej skupiny

� Zaradenie podľa 
organizačnej štruktúry 
spoločnosti

� Históriu zadelenia do 
zamestnaneckých skupín



Rozhranie pre zaraďovanie 
zamestnancov

- zaraďovanie zamestnancov do skupín podľa organizačnej štruktúry spoločnosti 
- zmena organizačnej štruktúry spoločnosti

Vytváranie stromu 
organizačnej štruktúry 
firmy.
Strom sa môže vetviť 
do ľubovoľnej hĺbky



Intranetové rozhranie
Prihlasovací formulár, hlavné menu

prezeranie dochádzky
pridanie aktuálneho príchodu/odchodu
pridanie neprítomnosti cez kalendár
stručný alebo detailný výpis dochádzky
prezeranie akéhokoľvek mesiaca
prezeranie dochádzky pridelených zamestnancov
aktuálny stav zamestnancov na pracovisku
zmena prihlasovacieho mena a hesla
automatické odhlásenie po 5 minútach
možnosť upravenia výzoru pomocou CSS a šablón HTML



Intranetové rozhranie
Výber zamestnanca, súhrnné a detailné prezeranie dochádzky



Intranetové rozhranie
Pridanie nového príchodu / odchodu

Pridanie nového príchodu do práce 
Pridanie nového príchodu do práce s dôvodom 
oneskoreného príchodu

Pridanie nového odchodu z práce
Pridanie nového odchodu z práce s dôvodom skoršieho 
odchodu



Intranetové rozhranie
Neprítomnosť cez kalendár

Pridanie dôvodu neprítomnosti v práci
Výber zo štandardných dôvodov neprítomnosti
Výber dní pomocou kalendára
Možnosť pridania celodennej aj poldennej neprítomnosti



Intranetové rozhranie
aktuálny stav zamestnancov na pracovisku

Farebne rozlišuje a spočítava ľudí:

� na pracovisku

� na prestávke

� pracujúcich mimo  pracoviska

� Nepracujúcich

Filter:

� všetci zamestnanci

� jeho zamestnanci



Dochádzkový systém
PS200X ED
Váš strážca pracovného času.


